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ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΕ ΕΞΕΣΑΕΘ 

HMEΡΗΘΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΩΝ ΛΤΚΕΘΩΝ 

ΠΕΜΠΣΗ 26 ΜΑΪΟΤ 2016 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΘΑ 

 

 (Ενδεικηικές Απανηήζεις) 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. 

α. Λάζνο 

β. Λάζνο 

γ. Σσζηό 

δ. Σσζηό 

ε. Λάζνο 

Α2. 

1 δ 

2 ζη 

3 ε 

4 α 

5 β 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Πνξηνθαιηά, ιεκνληά, καληαξηληά 

Β2. Φπιινβόια θαη αεηζαιή 

Φπιινβόια: κειηά, ξνδαθηληά, ζπθηά 
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Αεηζαιή: ειηά, πνξηνθαιηά, ιεκνληά 

Β3. Φύηεπζε θαηά ηεηξάγσλα 

Φύηεπζε ζε ξόκβνπο ή ζε ηζόπιεπξα ηξίγσλα 

Φύηεπζε ζε νξζνγώληα παξαιιειόγξακκα ή ζε γξακκέο 

Φύηεπζε ζε ηζνϋςείο θακπύιεο 

Φύηεπζε ζε αλαβαζκίδεο 

(επηιέγνληαη 3 από ηα 5) 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Με βάζε ην κέγεζνο ηνπ θαξπνύ νη πνηθηιίεο ηεο ειηάο δηαθξίλνληαη ζε: 

Μηθξόθαξπεο (ιαδνιηέο), κε βάξνο θαξπνύ 0-2,4gr. 

Μεζόθαξπεο (δηπιήο ζπλήζσο ρξήζεο), κε βάξνο θαξπνύ 2,5-4,2gr. 

Μεγαιόθαξπεο (ρνληξνιηέο ή επηηξαπέδηεο), κε βάξνο θαξπνύ από 4,3gr. θαη 

πάλσ. 

Γ2. Τα πιενλεθηήκαηα ηεο άξδεπζεο κε ζηαγόλεο είλαη όηη: 

α) αμηνπνηεί κηθξέο παξνρέο λεξνύ 

β) εθαξκόδεηαη ζε πεξηνρέο κε αλώκαιε ηνπνγξαθηθά επηθάλεηα, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ηζνπέδσζε 

γ) επηηπγράλεηαη νηθνλνκία λεξνύ 

δ) πεξηνξίδεη ηελ απαίηεζε ζε εξγαηηθά ρέξηα 

ε) δελ πξνθαιεί αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ησλ δηδαλίσλ 

ζη) δίλεη ηε δπλαηόηεηα δηαλνκήο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ κέζσ ηνπ 

δηθηύνπ 

(επηιέγνληαη 3 από ηα 6) 

Γ3. Σύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δ.Δ., έλαο θαξπόο γηα λα θαηαηαρζεί ζε 

θαηεγνξία πςειήο πνηόηεηαο πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

α)λα έρεη θαιή εκθάληζε 

β)λα είλαη θαζαξόο από μέλεο ύιεο(ιάζπεο, ζθόλε) 

γ) λα είλαη αθέξαηνο 
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δ) λα είλαη πγηήο 

ε) λα έρεη θαιό ζρήκα θαη κέζν κέγεζνο αλάινγα κε ηελ πνηθηιία 

ζη) λα κελ έρεη ειαηηώκαηα από παγεηό ή ςύρνο  

δ) λα κελ έρεη ηξαύκαηα θαη κσισπηζκνύο 

ζη) λα είλαη απαιιαγκέλνο από μέλεο νζκέο θαη γεύζεηο 

(επηιέγνληαη 5 από ηα 8) 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Τν ξηδηθό ζύζηεκα ησλ δέληξσλ απνηειείηαη από: 

α) ηελ πξσηεύνπζα ή θύξηα ξίδα 

β) ηηο δεπηεξεύνπζεο ξίδεο 

γ) ηηο ξίδεο αλώηεξεο ηάμεο 

δ) ηα ξηδηθά ηξηρίδηα. 

Γ2. Δθηόο από ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θαξπώλ, κε ην αξαίσκα ησλ 

θαξπώλ επηηπγράλεηαη: 

α) ε θαλνληθόηεηα ηεο θαξπνθνξίαο ζην ρξόλν, 

β) ν θαιύηεξνο ρξσκαηηζκόο ησλ θαξπώλ, 

γ) ν πεξηνξηζκόο ησλ ζπαζηκάησλ ησλ θιάδσλ, 

δ) ε κείσζε ηνπ θόζηνπο ζπιινγήο ησλ θαξπώλ. 

Γ3. Γηαπλνή είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δέληξνπ θαηά ηελ νπνία ην λεξό βγαίλεη 

πξνο ηελ αηκόζθαηξα κε ηελ κνξθή ησλ πδξαηκώλ. Η δηαπλνή δηελεξγείηαη 

κέζα από ηα ζηνκάηηα, ηα νπνία αλνηγνθιείλνπλ ζε ξπζκό αλάινγν κε ηε 

ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία ηνπ αέξα, κε ηελ έληαζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, θαζώο θαη κε ηε θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ δέληξνπ. 

Η δηαπλνή επηηειεί ζην θπηό ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

α) Δμαζθαιίδεη ηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ από ηηο ξίδεο πξνο ηα θύιια θαη ηα άιια 

όξγαλα ηνπ δέληξνπ, επνκέλσο ζπκβάιιεη ζηελ πξόζιεςε ησλ ζξεπηηθώλ 

ζηνηρείσλ από ην έδαθνο, 

β) κεηώλεη ηε ζεξκνθξαζία ζηα ζεκεία δηαπλνήο θαη έηζη ην θπηό 

πξνζηαηεύεηαη από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνύ. 


